
ดา้นงานวิจัย

ล าดบัที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ภาควิชา ผู้ว่าจ้าง

1 แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่าง

ประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราของไทย :  

วิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน

อุตสาหกรรมยางพารา

ดร.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล

2 การวิเคราะห์นโยบายการคลังเพือ่การจัดการภัย

น้้าท่วมในประเทศไทย

ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส้านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ

3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกล่องพร้อมรับประ

มานชนิดแช่เย็นของร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทย

รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์ เศรษฐศาสตร์ ซีพี

4 ด้าเนินกิจกรรมพัฒนาสินค้าเกษตร จังหวัด

ชายแดนภาคใต้สู่ธุรกิจทีย่ั่งยืน (1 จังหวัด 1 

สินค้า)

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร

5 The Project Terminal Workshop of CP/HP 

Agricultural information management 

system in Thailand.

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบูรณ์ชัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร FAO

6 กรพัฒนาความร่วมมือระดับห่วงโซ่อุปทาน ปี 

2556

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาวิชาการทีข่ออนุมัติด้าเนินการในปีงบประมาณ 2556

(1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)



7 การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพือ่

เกษตรกร (อตก.) ในการด้าเนินธุรกิจทาง

การตลาดเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ สหกรณ์ อตก.

8 รจัดการโรคใบหงิกเหลืองในพริกและมะเขือเทศ

ของเกษตรกรในประเทศไทย

รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่ง

เอเชีย

9 หลักและวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายรับ-

รายจ่ายของโครงการทีบุ่คลากรหรือนิติบุคคล

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

รศ.นงนุช อังยุรีกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส้านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย

10 ส้ารวจความต้องการ ความคาดหวัง และความ

พึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของส้านักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2556

ดร.สมหมาย อุดมวิทิต เศรษฐศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

11 การจัดท้ายุทธศาสตร์การด้าเนินงานเพือ่การเข้า

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของ

กระทรวงอุตสาหกรรม และส้านักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กระทรวงอุตสาหกรรม

12 การส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ีต่อ

ระบบการอ้านวยความยุติธรรม

ดร.ศักด์ิสิทธิ ์บุศยพลากร เศรษฐศาสตร์ ส้านักงานกิจการยุติธรรม



13 การศึกษาผลกระทบในการน้ามาตรฐานสินค้า

เกษตรไปบังคับใช้เพือ่รองรับ AEC

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ส้านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ

14 กิจกรรมประเมินผลการด้าเนินงานการพัฒนา

ผู้ประกอบการให้เกิดธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New

 Business Greation : NBC) ภายใต้โครงการ

เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ฯ

รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ เศรษฐศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม

15 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Products 

Development-NPD)

ดร.อัจฉรา ปทุมนากุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กระทรวงอุตสาหกรรม

16 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร 

(องค์การมหาชน)

ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ เศรษฐศาสตร์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น้้าและการเกษตร (องค์การ

มหาชน)

17 Cooperation of Data Collection for 

Vulnerability Assessment in Thailand year 

2013.

รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร University of 

Hannover,Germany

18 การติดตามประเมินผลการด้าเนินโครงการคืนคน

ดีสู่สังคม

ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กระทรวงยุติธรรม



19 การจัดท้าบัญชีรายการในเชิงผลตอบแทน 

(Rerurn) ด้านคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ภายใต้

การด้าเนินโครงการของส้านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.ธนา สมพรเสริม เศรษฐศาสตร์ ส้านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ

20 การศึกษาอัตรส่วนลดของสังคมทีเ่หมาะสม

ส้าหรับการประเมินโครงการของส้านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.อัครนันท์ คิดสม เศรษฐศาสตร์ ส้านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ

21 การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของ

ไทยจากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม

ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ม.ธรรมศาสตร์

22 Intative on Role of Fertilizer and Sends in 

Transforming of Agricultural in Asia

ดร.อรชส นภสินธุวงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร IFPRI

23 การศึกษาศักยภาพและลู่ทางการลงทุนในภาค

การประมงของผู้ประกอบการไทยในสมาชิก

อาเซียน

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมประมง

24 การประเมินมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจขากการ

ด้าเนินงานของสถาบันแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน) ในช่วงปีงบประมาณ 2556 

(ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)

รศ.ดร.วินัย พุทธกุล เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

(องค์การมหาชน)



25 การศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทาง

การตลาดไหมไทยในยุคการค้าเสรี การศึกษา

การตลาดของธุรกิจเส้ือผ้าส้าเร็จรูปจากผ้าไหม

ในประเทศไทย และการศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจ

การส่งออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย

ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมหม่อมไหม

26 การประเมินมูลค่าเพิม่ทางเศรษฐกิจ ประจ้าปี 

2556

ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ล้ิมสมบูรณ์ชัย เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร สถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น้้าและการเกษตร (องค์การ

มหาชน)

27 โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้ารายสาขาที่

ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี (สินค้าเกษตร)

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ


